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من هم أهل الفتن؟

املقّدمة

في اأجواء الِفَتن المتعّددة اّلتي يعي�سه� ع�لمن� المع��سر، والوعي 

اّلذي بداأ يت�أّلق لدى ع�ّمة الن��س جّراء اّتب�ع ق�دتهم العظ�م، وانقي�دًا 

لوليتهم، وفي اأجواء الحرب الن�عمة والأ�س�ليب المتعّددة والمتنّوعة 

اّلتي ي�ستخدمه� العدّو، حيث لم يجد مج�ًل له في الحرب المب��سرة، 

وال�سحن�ء  وال�سغن�ء  الفرقة  بّث  وهي  األ  له  و�سيلة  اأف�سل  اإلى  ولج�أ 

يت�سّنى  كي  المج�لت  �سّتى  في  الفتن  واإ�سع�ل  الن��س،  نفو�س  في 

الخطط  وو�سع  الموؤامرات  وحي�كة  العكر،  الم�ء  في  ال�سطي�د  له 

لل�سيطرة على المقّدرات. من هذا المنطلق ك�ن بي�ن مجري�ت الفتن 

تكليفً�، واإظه�ر حقيقة الفتنة واأهله� وكيف ي�ستفيدون منه� لزامً� على 

اأهل العلم والمعرفة، من هن�، ك�نت هذه ال�سفح�ت الم�ثلة اأم�مك 

من  ا�سُتلهمت  الفتنة،  حول  موا�سيع  من  منتخب�ت  الق�رئ  عزيزي 

.Qكت�ب نهج البالغة لالإم�م علّي بن اأبي ط�لب

اإم�مته  زمن   Qعلّي الموؤمنين  اأمير  م�س�كل  اأكثر  ك�نت  حيث 

ر والتدبير الإلهّيين. م�س�كل فتنة؛ وقد واجهه� Q ب�لتب�سُّ

ل، وهو بحٌث  اإّن بحث الفتنة في القراآن ونهج البالغة بحٌث مف�سّ
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�سروريٌّ ل بّد منه، فهو مورد ابتالء في ع�سرن� الح��سر، ويحت�ج اإلى 

وقت طويل لبحث ك�ّفة جوانبه المتعّددة.

اإن�رة  تعّد  البالغة،  نهج  من  قّيمة  مع�لجة  على  فيه  اخت�سرن� 

واإطاللة لكّل ب�حث عن الحقيقة، ولكّل رّواد المعرفة، ولكّل من يبغي 

النج�ة في ظّل الفتن الم�ست�سرية في اأقط�ر البالد.

�س�ئلين اهلل �سبح�نه اأن يتقّبل اهلل مّن� هذا العمل، ع�سى اأن يجعله 

بمث�بة مجذاٍف في ال�سفينة لمن اأراد النج�ة.

مركز ن�ن للتاأليف والترجمة
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الفتنة يف اللغة

العين  كت�ب  وفي  اللغة،  متون  من  وهو  اللغة  مق�يي�س  في  ج�ء 

للخليل بن اأحمد: »..ُيقال فتنت اأفتن فتناً، وفتنت الذهب بالنار، اإذا 

.
(((

امتحنته«

وق�ل الفّيومي في الم�سب�ح المنير - وهو مخت�سٌّ ب�ل�ستق�ق -: 

بالنار  اأحرقته  اإذا  ة  والف�صّ الذهب  فتنت  ق�لك  من  الفتنة  »اأ�صل 

.
(((

ليِبن الجّيد من الرديء«

ا�صتنباط لغوّي من لفظة »الفتنة«.

1- وجود نوع من ال�سغط في هذا الم�سطلح.

2- الهدف: بي�ن الخ�ل�س من غير الخ�ل�س.

)))  مق�يي�س اللغة، ج4، �س )47.

))) امل�سب�ح املنري، ج7، �س ))).
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الفتنة يف القرآن

اإذا لحظن� م� ا�ستنبطن�ه من لفظة »الفتنة« ونظرن� اإلى الموارد 

المعنيين  اأّن  لوجدن�  القراآن،  في  الم�سطلح  فيه� هذا  ا�سُتعمل  اّلتي 

الآنفين اأو اأحدهم� ينطبق على تلك الموارد، ومث�ل ذلك ف�إّن م�سطلح 

الفتنة ورد فيم� يلي من الآي�ت القراآنية:

اَل  َوُهْم  �آَمنَّا  يَُقولُو�  ْن 
َ
�أ يُْتَرُكو�  ْن 

َ
�أ �لنَّا�ُس  َب  َح�سِ

َ
{�أ االمتحان: - 1

.
(((

يُْفتَنُوَن}

ففي مو�سوع المتح�ن ل بّد من وجود نوع من ال�سغط وكذلك 

فيه بي�ن للخ�ل�س من غير الخ�ل�س.

ِفْتنٌَة  تَُكوَن  اَل  َحتَّى  {َوَقاِتُلوُهْم  ال�صرك وعبادة االأ�صنام: - 2

.
(((

يٌر} ُه هلِل َفاإِِن �ْنتََهْو� َفاإِنَّ �هلل ِبَما يَْعَمُلوَن بَ�سِ يُن ُكلُّ َويَُكوَن �لدِّ

المراد من الفتنة هن� ال�سرك، وبديهيٌّ اأّن ال�سعوب�ت الموجودة 

في ال�سرك والتخلف فيه هي اأ�سوء من اأّية �سعوب�ت اأخرى.

�ُسوُل اَل يَْحُزْنَك �لَِّذيَن يُ�َساِرُعوَن ِفي �ْلُكْفِر  يَُّها �لرَّ
َ
{يَا �أ ال�صالل: - 3

)))  �سورة العنكبوت، الآية: ).
)))  �سورة الأنف�ل، الآية: 39.
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ْفَو�ِهِهْم َولَْم تُوؤِْمْن ُقُلوبُُهْم َوِمَن �لَِّذيَن َهاُدو� 
َ
ِمَن �لَِّذيَن َقالُو� �آَمنَّا ِباأ

ُفوَن �ْلَكِلَم  تُوَك يَُحرِّ
ْ
اُعوَن ِلَقْوٍم �آَخِريَن لَْم يَاأ اُعوَن ِلْلَكِذِب �َسمَّ �َسمَّ

تَْوُه  تُوؤْ لَْم  َو�إِْن  َفُخُذوُه  َهَذ�  وِتيتُْم 
ُ
�أ �إِْن  يَُقولُوَن  ِعِه  َمَو��سِ بَْعِد  ِمْن 

ولَِئَك �لَِّذيَن 
ُ
َفاْحَذُرو� َوَمْن يُِرِد �هلل ِفْتنَتَُه َفَلْن تَْمِلَك لَُه ِمَن �هلل �َسْيئًا �أ

ِخَرِة 
َ
ْنيَا ِخْزٌي َولَُهْم ِفي �الآ َر ُقُلوبَُهْم لَُهْم ِفي �لدُّ ْن يَُطهِّ

َ
لَْم يُِرِد �هلل �أ

.
(((

َعَذ�ٌب َعِظيٌم}

ومن يرد فتنته اأي �سالله فلن يملك من اهلل �سيئً�، وقد تدّن�ست 

قلوب هوؤلء اإلى درجة لم تعد ق�بلة للتطهير، وحرمهم اهلل لذلك 

َر  يَُطهِّ ن 
َ
�أ �هلل  يُِرِد  لَْم  �لَِّذيَن  ْولَـِئَك 

ُ
{�أ الآية  فتقول  القلوب،  طه�رة 

ُقُلوبَُهْم} وعمل اهلل مقرون ب�لحكمة دائمً�؛ لأّن من يق�سي عمرًا 

ويرف�س  الحّق  ويخ�لف  والكذب  النف�ق  ويم�ر�س  النحراف  في 

للتوبة  مج�ل  له  يبقى  لن  تع�لى  اهلل  قوانين  ويحّرف  الحقيقة، 

والعودة اإلى الحّق، و�سوف يرتك�س في الفتنة اأي ال�سالل.

. 4 -
(((

االحتراق في النار: {يَْوَم ُهْم َعَلى �لنَّاِر يُْفتَنُوَن}

ف�لفتنة في الأ�سل اختب�ر الذهب في موقد الن�ر ليمت�ز الخ�ل�س 

الن�ر؛  الإن�س�ن  »الفتنة« في دخول  ا�ستعملت  من غيره، ومن هن� 

لتمييز ال�س�لح من الط�لح، ف�لط�لح اإلى الن�ر وال�س�لح اإلى جّنة 

النعيم في رفقة الأخي�ر.

بََوْيُكْم ِمَن 
َ
ْخَرَج �أ

َ
ْيَطاُن َكَما �أ {يَا بَِني �آَدَم اَل يَْفِتنَنَُّكُم �ل�سَّ الخداع: - 5

)))  �سورة امل�ئدة، الآية: )4.
)))  �سورة الذاري�ت، الآية: 3).
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�ْلَجنَِّة يَْنِزُع َعْنُهَما ِلبَا�َسُهَما ِليُِريَُهَما �َسْو�آِتِهَما �إِنَُّه يََر�ُكْم ُهَو َوَقِبيُلُه ِمْن 

.
(((

ْوِليَاء ِللَِّذيَن اَل يُوؤِْمنُوَن}
َ
يَاِطيَن �أ َحْيُث اَل تََرْونَُهْم �إِنَّا َجَعْلنَا �ل�سَّ

ل يفتّننكم ال�سيط�ن اأي ل يخدعكم.

وخداعه  ال�سيط�ن  كيد  من  اآدم  اأبن�ء  لجميع  تحذير  الآية  ففي 

ومكره، ودعوة اإلى مراقبته والحذر منه.

)))  �سورة الأعراف، الآية: 7).
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الفتنة يف نهج البالغة

وردت الفتنة في نهج البالغة بمعنيين اثنين: 

كال  يكون  اأو  اأ�ساًل،  الب�طل  من  فيه�  الحّق  تمّيز  عدم  اأحده�: 

الطرفين له �سهم من الحق ومن الب�طل معً�، وهذا المعنى من الفتنة 

 :Qهو اّلذي ورد في اأوائل الكلم�ت الق�س�ر لأمير الموؤمنين علّي

.
(((

»ُكْن ِفي اْلِفْتَنِة َكاْبِن اللَُّب�ِن َل َظْهٌر َفُيْرَكَب َوَل �َصْرٌع َفُيْحلََب«

اإّن كثيرًا من الم�س�كل داخل الوطن الواحد وداخل الأ�سرة الواحدة 

ُيمكن تقييمه� حيث لي�س ب�إمك�ن اأحد الدع�ء اأّن الحّق اإلى ج�نبه مئة 

ب�لمئة اأو اأّن اأحدًا يقف اإلى ج�نب الب�طل مئة ب�لمئة. وهن� ينبغي اأن 

في  الموؤمنين  اأمير  قول  اإليه  ُي�سير  م�  وهذا  منح�زًا،  المرء  يكون  ل 

نهج البالغة: »اإن اأظهرتنا على عدّونا فجّنبنا البغي و�صّددنا للحقِّ 

، وهذا 
(((

واإن اأظهرتهم علينا فارزقنا ال�صهادة واع�صمنا من الفتنة«

يعني الدع�ء طلبً� لبي�ن ال�سبيل في هكذا ظروف.

الث�ني: الفتنة ال�سي��سّية، بمعنى اإلب��س الب�طل لب��س الحّق، وُي�سير 

)))  نهج البالغة، احلكمة: ).
)))  م. ن، اخلطبة: )7).
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اإلى ذلك اأمير الموؤمنينQ في نهج البالغة، حيث يقول: »اإِنََّما َبْدُء 

ْحَكاٌم ُتْبَتَدُع ُيَخاَلُف ِفيَها ِكَتاُب اهلل َوَيَتَ�لَّى 
َ
ْهَ�اٌء ُتتََّبُع َواأ

َ
ُوُق�ِع اْلِفَتِن اأ

نَّ اْلَباِطَل َخلَ�َس ِمْن ِمَزاِج 
َ
َعلَْيَها ِرَجاٌل ِرَجاًل َعلَى َغْيِر ِديِن اهلل َفلَْ� اأ

نَّ اْلَحقَّ َخلَ�َس ِمْن َلْب�ِس اْلَباِطِل 
َ
اْلَحقِّ َلْم َيْخَف َعلَى اْلُمْرَتاِديَن َوَلْ� اأ

ْغٌث َوِمْن َهَذا  ْل�ُصُن اْلُمَعاِنِديَن َوَلِكْن ُي�ؤَْخُذ ِمْن َهَذا �صِ
َ
اْنَقَطَعْت َعْنُه اأ

َوَيْنُج�  ْوِلَياِئِه 
َ
اأ َعلَى  ْيَطاُن  ال�صَّ َي�ْصَتْ�ِلي  َفُهَناِلَك  َفُيْمَزَجاِن  ْغٌث  �صِ

.
(((

الَِّذيَن �َصَبَقْت َلُهْم ِمَن اهلل اْلُح�ْصنى«

وج�ء في حديث اأبي اأّيوب الأن�س�ري اأّن ر�سول اهللP ق�ل لعّم�ر: 

»�صيك�ن بعدي هنات حّتى يختلف ال�صيف فيما بينهم، وحّتى يقتل 

بع�صهم بع�صاً وحّتى يتبّراأ بع�صهم من بع�س، فاإذا راأيت ذلك فعليك 

بهذا الأ�صلع عن يميني، علّي بن اأبي طالبQ فاإن �صلك النا�س 

.
(((

كّلهم وادياً ]و�صلك علّي وادياً[ فا�صلك وادي علّي و...«

)))  نهج البالغة، اخلطبة: 50.
)))  بح�ر الأنوار، العالمة املجل�سي، ج 8)، �س 68.
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الفتنةيف كالم القائد{

بالغبار  مليئة  حادثة  يعني  »الفتنة  الخ�منئي{:  الإم�م  يقول 

ال�صاحة  يدخل  ومن  �صديقه  من  عدّوه  الإن�صان  يفهم  ل  بحيث 

الفتنة  نار  اإخماد  يجب  خارج.  من  يحّركه  ومن  ة  خا�صّ باأغرا�س 

التنّبه و�صادت اليقظة في مجال ما  باليقظة والتنّبه، فاإذا ما حّل 

كانت يد اأهل الفتنة قا�صرة بل عاجزة، وكّلما كان الكالم غير منا�صب 

والعمل بدون هدف والّتهام اعتباطّياً والت�ص�يب والت�ص�يب على 

.
(((

الآخرين غ�غائّياً كّلما كان اأهل الفتنة فرحين مرتاحين«

)))  خطبة �سالة اجلمعة يف طهران ب�إم�مة ال�سّيد الق�ئد، 378/5/8)�س.
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المفتونون ونتائج الفتنة

معرفة اجملتمع وأبعاد الفتنة

وقد اأو�سحQ هذا الأمر بم� ل مزيد عليه. اإّن كثيرًا من الن��س 

التفتوا  اأواره�  وانطف�أ  غب�ره�  هداأ  ف�إذا  الفتنة،  قي�م  عن  ليغفلون 

93 من  اإليه�!. وقد اأ�س�ر الإم�مQ اإلى هذه الحقيقة في الخطبة 

نهج البالغة، ق�ل:

ُمْقِباَلٍت  ُيْنَكْرَن  َهْت  َنبَّ ْدَبَرْت 
َ
اأ َواإَِذا  َهْت  �َصبَّ ْقَبلَْت 

َ
اأ اإَِذا  اْلِفَتَن  »اإِنَّ 

.
(((

ْبَن َبلَداً َوُيْخِطْئَن َبلَداً« َياِح ُي�صِ َوُيْعَرْفَن ُمْدِبَراٍت َيُحْمَن َحْ�َم الرِّ

وانتهت  اأدبرت  ف�إذا  اأمواجه�،  الن��س في  في�سيع  لت�أتي  الفتن  اإّن 

عرف الن��س حقيقته� ونهوا اأمره� واأّنه� اأفخ�خ و�سعت اأم�مهم.

ك�نت  م�  الن��س  فهم  ذهبت  ف�إذا  ُتعرف،  ل  اأقبلت  اإذا  الفتن  اإّن 

عليه الأمور. ك�لإع�س�ر ي�سرب مدينة ويترك اأخرى.

الكثيرون  اأ�س�ع  الب�سيرة  تتوّفر  لم  ف�إذا  الفتن،  هذه هي حقيقة 

اأن ل ي�سيع في  اأراد  الع�فية!. واليوم، مق�م الولّي الفقيه حّجة فمن 

ك بهذه  هذه الم�سيرة بين اأمواج الفتن المتالطمة وجب عليه التم�سُّ

الحّجة، واإّن الحّجة ال�سرعّية اأم�من� في زمن الإم�م} ك�نت تتمّثل 

)))  نهج البالغة، اخلطبة: 93.
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نحن  المعّظم{.  الق�ئد  مق�م  في  تتمّثل  واليوم   ،{ الإم�م  في 

واقعً� نعرف �سفينة النج�ة في م�سيرتن� اليوم.
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أنواع املفتونني

رون بالفتنة نوعان: المتاأثِّ

بغوا به� عن معرفة به� واعتق�د وت�سميم. اّلذين �سُ 1 -

بغوا به� عن جهل وعدم معرفة، وُي�ستف�د من كالم الإم�م  اّلذين �سُ 2 -

ل  بل  المفتونين،  من  الث�ني  النوع  هذا  تواجهوا  ل  اأن   Qعلّي

.
(((

توّجهوا اإليهم اللوم، ق�لQ: »َما ُكلُّ َمْفُت�ٍن ُيَعاَتُب«

عن  ح�س�به  فرز  ينبغي  ولذلك  الحقيقة مخدوع،  في  المفتون  اإّن 

تعليمهم  ينبغي  بل  والمع�ندين،  طين  المفرِّ من  الآخرين  ح�س�ب 

ون�سر المعرفة بينهم، وهكذا ك�ن اأ�سلوب الإم�م علّيQ في حرب 

�سّفين.

روى ن�سر بن مزاحم، ق�ل: حّدثني يحيى بن يعلى، ق�ل: حّدثني 

اأبي رج�ء، عن  الح�رث بن ح�سن، عن زيد بن  المزني، عن  �سب�ح 

اأ�سم�ء بن حكيم الفزاري، ق�ل: كّن� ب�سّفين مع علّيQ، تحت راية 

عّم�ر بن ي��سر، ارتف�ع ال�سحى، وقد ا�ستظللن� برداء اأحمر، اإذ اأقبل 

رجل ي�ستقري ال�سّف حّتى انتهى اإلين�، فق�ل: اأّيكم عّم�ر بن ي��سر. 

)))  نهج البالغة، احلكمة: 5).
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فق�ل عّم�ر: اأن� عّم�ر. 

ق�ل: اأبو اليقظ�ن؟ ق�ل: نعم. 

ق�ل: اإّن لي اإليك ح�جة اأف�أنطق به� �سّرًا اأو عالنية؟

ق�ل: اختر لنف�سك، اأّيهم� �سئت. 

ق�ل: ل بل عالنية. 

ق�ل: ف�نطق. 

ق�ل: اإّني خرجت من اأهلي م�ستب�سرًا في الحّق اّلذي نحن عليه، ل 

اأ�سّك في �ساللة هوؤلء القوم، واأّنهم على الب�طل، فلم اأزل على ذلك 

م�ستب�سرًا، حّتى ليلتي هذه، ف�إّني راأيت في من�مي من�ديً� تقّدم، ف�أّذن 

و�سهد اأن ل اإله اإّل اهلل واأّن محّمدًا ر�سول اهللP، ون�دى ب�ل�سالة، 

ون�دى من�ديهم مثل ذلك، ثّم اأقيمت ال�سالة، ف�سّلين� �سالة واحدة، 

ليلتي  في  ال�سّك  ف�أدركني  واحدة،  دعوة  ودعون�  واحدًا،  كت�بً�  وتلون� 

اإّل اهلل تع�لى، حّتى اأ�سبحت، ف�أتيت اأمير  هذه، فبّت بليلة ل يعلمه� 

الموؤمنينQ، فذكرت ذلك له فق�ل: هل لقيت عّم�ر بن ي��سر! قلت: 

ل، ق�ل: ف�لقه، ف�نظر م�ذا يقول لك عّم�ر، ف�تبعه، فجئتك لذلك. 

فق�ل عّم�ر: تعرف �س�حب الراية ال�سوداء المق�بلة لي! ف�إّنه� راية 

عمرو ابن الع��س، ق�تلته� مع ر�سول اهللP ثالث مّرات، وهذه الرابعة 

فم� هي بخيرهّن، ول اأبّرهّن، بل هي �سّرهّن واأفجرهّن. اأ�سهدت بدرًا 

ُحدًا ويوم حنين، اأو �سهده� اأٌب لك فُيخبرك عنه�؟ 
ُ
واأ

ق�ل: ل. 

يوم   Pاهلل ر�سول  راي�ت  مراكز  على  اليوم  مراكزن�  ف�إّن  ق�ل: 
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ُحد ويوم حنين، واإّن مراكز راي�ت هوؤلء على مراكز راي�ت 
ُ
بدر، ويوم اأ

الم�سركين من الأحزاب، فهل ترى هذا الع�سكر ومن فيه! واهلل لودّدت 

اأّن جميع من فيه مّمن اأقبل مع مع�وية ُيريد قت�لن�، مف�رقً� لّلذي نحن 

عليه، ك�نوا خلقً� واحدًا، فقطعته وذبحته. واهلل لدم�وؤهم جميعً� اأحّل 

من دم ع�سفور، اأفترى دم ع�سفور حرامً�؟

ق�ل: ل بل حالل. 

ق�ل: ف�إّنهم حالل كذلك، اأتراني بّينت لك؟

ق�ل: قد بّينت لي. 

ثّم  اأحببت. ف�ن�سرف الرجل، فدع�ه عّم�ر  اأّي ذلك  ق�ل: ف�ختر 

اإّنهم �سي�سربونكم ب�أ�سي�فهم حّتى يرت�ب المبطلون منكم،  اأم�  ق�ل: 

فيقولوا: لو لم يكونوا على حّق م� اأظهروا علين�، واهلل م� هم من الحّق 

يبلغون�  ب�أ�سي�فهم، حّتى  لو �سربون�  واهلل  يقذى عين ذب�ب،  م�  على 

.
(((

�سعف�ت هجر لعلمن� اأّن� على حّق، واأّنهم على ب�طل

)))  �سرح نهج البالغة، ابن اأبي احلديد املعتزيل، ج 5، �س 56).
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نتائج الفتنة

تحّدث اأمير المومنينQ عن مالمح الفتنة عندم� تنت�سر وعن 

م�سير اأ�سح�به�، وم� يلي اخت�س�ر لأقواله في هذا المج�ل:

�صيادة الظلم على النا�س 1 .

نَُّكْم �َصَتْلَقْ�َن َبْعِدي ُذلاًّ �َصاِماًل  َما اإِ
َ
يقول اأمير الموؤمنينQ: »اأ

.
(((

اِلُم�َن ِفيُكْم �ُصنًَّة«  َيتَِّخُذَها الظَّ
(((

َثَرًة
َ
َو�َصْيفاً َقاِطعاً َواأ

َعْن  َتِهُن�ا  َوَلْم  اْلَحقِّ  ِر  َن�صْ َعْن  َتَتَخاَذُل�ا  َلْم  َلْ�  النَّا�ُس  َها  يُّ
َ
»اأ

َيْقَ� َمْن  َوَلْم  ِمْثلَُكْم  َلْي�َس  َيْطَمْع ِفيُكْم َمْن  َلْم  اْلَباِطِل  َتْ�ِهيِن 

.
(3(

َقِ�َي َعلَْيُكْم...«

ِمنُكْم  َظَلُموْ�  �لَِّذيَن  يبَنَّ  تُ�سِ الَّ  ِفْتنًَة  {َو�تَُّقو�ْ  الكريمة:  والآية 

 ت�سير اإلى هذا المعنى، ففي الحقيقة اإّن �س�أن الحوادث 
(4(

ًة} َخاآ�سَّ

الجتم�عّية هو ت�أثيره� الع�ّم ل الفردّي؛ ف�إذا م� توانى مجتمع م� 

عن اأداء ر�س�لته وتكليفه في الأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر، 

))) الأثرة: ال�ستبداد.
)))  نهج البالغة، الكت�ب 58.

)3)  م. ن، اخلطبة 66).
)4) �سورة الأنف�ل، الآية: 5).
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وفي مج�بهة اأهل الفتنة وو�سع حدٍّ لهم، ف�إّن ن�ر الفتنة �ستحرق 

الأبرار مع الأ�سرار.

لأّن اأهل الفتنة الظ�لمين اإذا نجحوا في ت�سلُّم مق�ليد الحكم ف�إّن 

ظلمهم اأّول م� ُي�سيب ال�س�لحين.

وهذا م� ُنالحظه في الت�ريخ الإ�سالمي حيث تخ�ذل الن��ُس عن 

ن�سرة الحّق مّم� اأّدى اإلى ت�سّلم اأهل الفتنة -الأموّيين والعّب��سّيين- 

الحكم ف�س�د الظلم على الن��س وخ��سًة اأهل الإيم�ن والولية منهم. 

بوا...  فُقتلوا و�ُسجنوا وُعذِّ

تعطيل اأحكام الإ�صالم والنحراف عن مبادئه 2 .

 
ُ
ُيْكَفاأ َكَما  اْلإِ�ْصاَلُم  ِفيِه   

ُ
ُيْكَفاأ َزَماٌن  َعلَْيُكْم  �َصَياأِْتي  النَّا�ُس  َها  يُّ

َ
»اأ

.
(((

اْلإَِناُء ِبَما ِفيِه«

لت الحدود  وهذا م� راأين�ه اأي�سً� في الت�ريخ الإ�سالمي، حيث ُعطِّ

عن  لالنحراف  الأ�سيل،  الإ�سالم  مب�دئ  عن  النحراف  ودّب 

يّدعي  كلٌّ  والمدار�س  المذاهب  ون�س�أت   ،R البيت  اأهل  نهج 

الحقيقة وفهم الإ�سالم.

ف�صاد العالقات الجتماعّية والإن�صانّية 3 .

َمَراِكَبُه...  اْلَجْهُل  َوَرِكَب  َماآِخَذُه  اْلَباِطُل  َخَذ 
َ
اأ َذِلَك  »َفِعْنَد 

�ا  َوَتَحابُّ يِن  الدِّ َعلَى  َوَتَهاَجُروا  اْلُفُج�ِر  َعلَى  النَّا�ُس  َوَتَ�اَخى 

.
(((

ْدِق...« �ا َعلَى ال�صِّ َعلَى اْلَكِذِب َوَتَباَغ�صُ

)))  نهج البالغة، اخلطبة 93.
)))  م. ن، اخلطبة 08).
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ف�إذا حكم اأهل الفتنة والف�س�د فب�لطبع �سينت�سر الفجور والف�س�د. 

بن  ومروان  اهلل  وعبيد  للخمر،  ال�س�رب  الف��سق  الف�جر  ويزيد 

الحكم وغيرهم اأبرز م�سداق على الف�س�د، ف�إذا ك�ن ربُّ البيت 

ب�لطبل �س�رب ف�سيمة اأهل البيت كّلهم الرق�س.

قّلة امل�ؤمنني العاملني املخل�صني ومالحقتهم وحماربتهم 4 .

.
(((

ْهُلُه َطِريَداِن َمْنِفيَّاِن...«
َ
»َفاْلِكَتاُب َيْ�َمِئٍذ َواأ

ا�صتئثار ال�صلطات احلاكمة بالأم�ال العاّمة 5 .

اُرَها، َفَيتَِّخُذوا  ِة �ُصَفَهاوؤَُها َوُفجَّ مَّ
ُ
ْمَر َهِذِه اْلأ

َ
ْن َيِلَي اأ

َ
»َوَلِكنَِّني اآ�َصى اأ

.
(((

» َخ�سَّ
َ
يُبُكُم اْلأ َماَل اهلل ُدَوًل، َوِعَباَدُه َخَ�ًل... َوَيُك�َن َن�صِ

اًل  كَّ
ُ
ْو�َصاُطُه اأ

َ
َماِن ِذَئاباً َو�َصاَلِطيُنُه �ِصَباعاً َواأ ْهُل َذِلَك الزَّ

َ
»َوَكاَن اأ

.
(3(

ْمَ�اتاً«
َ
َوُفَقَراوؤُُه اأ

�س  واأظهر مث�ل على ذلك م� جرى في زمن عثم�ن حيث خ�سّ

فتوّلد  ال�سخمة،  ب�لهب�ت  قري�س  اأعي�ن  من  وغيرهم  وذويه  اآله 

عن ذلك ن�سوء طبقة الراأ�سم�ليين الأر�ستقراطّيين وفي مق�بلهم 

طبقة الفقراء والمحرومين.

الفتنة ت�دي باأ�صحابها يف نهاية املطاف 6 .

.
(4(

ْن َظلََم َماأَْكاًل ِبَماأَْكٍل َوَم�ْصَرباً ِبَم�ْصَرٍب...« »َو�َصَيْنَتِقُم اهلل ِممَّ

)))   نهج البالغة، اخلطبة 47).
)))   م. ن، الر�س�لة )6.

)3)  م. ن، اخلطبة 08).

)4)  م. ن، اخلطبة 58).
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ك�ن  كيف   Q الح�سين  الإم�م  قتل  في  �س�رك  من  راأين�  وقد 

م�سيزره، ج�ءه يوم العق�ب ولو بعد حين.

الفتنة؛  بحث  حول  ُتطرح  اّلتي  الموا�سيع  في�س  من  غي�ٌس  هذا 

اآملين اأن يحفظن� اهلل تع�لى من ال�سقوط في م�ستنقع الفتنة و�سّيم� 

د الأجواء. اأّن ظلم�ت الفتنة ُتلبِّ

ل  واّلذي ل يرقى اإليه ال�سّك اأّن مدار الحّجة هو المدار اّلذي ُي�سكِّ

الع�سر تبقى الحّجة  ولّي  الفتنة، وفي ع�سر غيبة  النج�ة من  �سبيل 

ال�سرعّية لن� ��� و�سّيم� في المج�ل ال�سي��سّي ��� هي مواقف مق�م القي�دة 

المعّظم اآية اهلل العظمى الإم�م الخ�منئي{.
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مصاديق بارزة للفتنة

حوادث ثالث واجهه� اأمير الموؤمنينQ، وك�نت م�س�ديق ب�رزة 

من م�س�ديق الفتنة. واأّم� موا�سف�ت كّل حركة من تلك الحرك�ت فهي 

م� يلي:

ال�ق�ف يف وجه ال�لية وحماربتها: 1 .

وهذه هي العالمة الأ�س��س لتلك الحرك�ت الثالث.

ك  بع�س الن��س عندم� يتحّدث عن الخوارج ي�سفهم ب�لعب�دة والتم�سُّ

ل  ُت�سكِّ تكن  لم  ال�سفة  هذه  اأّن  والواقع  الحقيقة  بينم�  ين..  ب�لدِّ

)العمود الفقري( في �سف�ت الخوارج.

يواجهون  ك�نوا  اأّنهم  الخوارج  �سف�ت  في  الأ�س��س  ال�سفة  اإّن 

واإّل  ال�سقوط والنهي�ر،  الولية وُيح�ربونه�، وهذا م� جّرهم نحو 

ين لي�ست �سببً� في ال�سقوط والنحدار؛  ك ب�لدِّ ف�إّن العب�دة والتم�سُّ

لقد ك�ن �سبب �سقوطهم هو مح�ربة الولية.

عبادة الدنيا: 2 .

في  ج�ء  فقد  الدنيا«؛  »عّباد  من  ك�نوا  الثالث  الحرك�ت  روؤو�س 
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َوَمَرَقْت  َطاِئَفٌة  َنَكَثْت  ْمِر 
َ
ِباْلأ ُت  َنَه�صْ ا  »َفلَمَّ ال�سق�سقّية:  الخطبة 

نَُّهْم َلْم َي�ْصَمُع�ا اهلل �ُصْبَحاَنُه َيُق�ُل: {ِتْلَك 
َ
ْخَرى َوَق�َصَط اآَخُروَن َكاأ

ُ
اأ

ْر�ِس َوال َف�ساد�ً َو�ْلعاِقبَُة 
َ
� ِفي �اْلأ �ُر �اْلآِخَرُة نَْجَعُلها ِللَِّذيَن ال يُِريُدوَن ُعُلوًّ �لدَّ

ْنَيا  الدُّ َحِلَيِت  َوَلِكنَُّهْم  َوَوَعْ�َها  �َصِمُع�َها  َلَقْد  َواهلل  َبلَى   ،
(((

ِلْلُمتَِّقيَن}

.
(((

ْعُيِنِهْم َوَراَقُهْم ِزْبِرُجَها«
َ
ِفي اأ

اأحدهم�  اثنين،  �سكلين  في  تكون  الدني�  عب�دة  اأّن  والخال�سة 

ظ�هر والآخر مخفّي، وقد ك�ن الخوارج من عّب�د الدني� �سرًا وفي 

الخف�ء.

ال�صعارات اخلّداعة: 3 .

ك�ن لدى المجموع�ت الثالث �سع�رات خّداعة لعوام الن��س، فك�ن 

الخوارج  �سع�ر  واأّم�  عثم�ن.  بدم  الطلب  والق��سطين  الن�كثين  �سع�ر 

كً�  تم�سُّ به  وتم�ّسكوا  عليه  م�سّرين  وك�نوا  هلل«،  اإّل  حكم  »ل  فك�ن 

�سديدًا.

ة عثم�ن فهي عجيبة وغريبة في ت�ريخ الإ�سالم، ول ي�سكُّ  واأّم� ق�سّ

اأحد في اأّن عثم�ن ك�نت له هن�ت، واأّن علّيً�Q واأ�سح�به ك�نت 

لديهم اعترا�س�ت على ذلك وهذا من بديهّي�ت الت�ريخ.

ولقد ك�ن اأمير الموؤمنينQ يريد اأن يحّل الم�س�ئل �سلمّيً�، وقد 

 ،Qن�سح عثم�ن مرارًا ولم ينتفع عثم�ن بن�سح اأمير الموؤمنين

َثَرَة، 
َ
اْلأ �َصاَء 

َ
َفاأ »ا�ْصَتاأَْثَر  يح�سل:  اأن  الإم�م  يرد  لم  م�  فح�سل 

))) �سورة الق�س�س، الآية: 83.
)))  نهج البالغة، اخلطبة 3.
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ودون  ُيريد  م�  يفعل  عثم�ن  ك�ن   ،
(((

اْلَجَزَع« �َصاأُْتُم 
َ
َفاأ َوَجِزْعُتْم 

ا�ست�س�رة من اأحد، وك�ن ُيف�سد الأمور.

والإم�مQ يقوم بم�س�ٍع حميدة، واأّم� طلحة فقد ك�ن له دور في 

الحكم )�سهر عثم�ن(  بن  اأّن مروان  وي�سهد على ذلك  قتل عثم�ن، 

الذي �س�رك في حرب الجمل اإلى ج�نب طلحة، ق�ل لّم� ت�سع�سع اأهل 

 ثم انتحى له 
(((

الجمل: »ل اأطلب ثار عثمان من طلحة بعد الي�م«

ب�سهم ف�أ�س�ب �س�قه وم�ت بعد ذلك، في الوقت اّلذي ك�ن فيه طلحة 

يط�لب بدم عثم�ن!!

م� اأكثر الحوادث المريرة اّلتي �سّجله� ت�ريخ الإ�سالم تحت �سع�ر 

الطلب بدم عثم�ن!.

م�اجهتهم بحزم: 4 .

ولم  �سديد،  بحزم  الثالث  الحرك�ت  روؤو�س   Qالإم�م واجه 

يت�س�مح مع اأحد منهم، فق�ل في نهج البالغة: »َقلَّْبُت َظْهَرُه َوَبْطَنُه 

.
(3(

»P ٌد ِو اْلُكْفَر ِبَما َجاَء ُمَحمَّ
َ
َر ِلي ِفيِه اإِلَّ اْلِقَتاَل اأ

َ
َفلَْم اأ

الفتنة،  روؤو�س  من  اأحد  مع  الم�س�محة  يجوز  ل  اأّنه  يعني  وهذا 

َعلَْيَها  ِلَيْجَتِرَئ  َيُكْن  َوَلْم  اْلِفْتَنِة  َعْيَن  َفَقاأُْت  »َفاإِنِّي   :Qيقول

 .
(4(

َحٌد َغْيِري«
َ
اأ

)))  نهج البالغة، اخلطبة: 30.
)))  �سرح نهج البالغة، ابن اأبي احلديد املعتزيل، ج9، �س 3)).

)3)  نهج البالغة، اخلطبة: 43.
)4)  م. ن، اخلطبة: 93.
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ك�ن الخوارج ع�سرين األفً�، وك�نت جب�ههم �سوداء )من اأثر ال�سجود 

ظ�هرًا(، وقد ن�سحهم الإم�مQ مرارًا وتكرارًا، وندم بع�سهم 

اآلف  اأربعة  �س�ر عددهم  اأن  اإلى  الخوارج،  وانف�سل عن جم�عة 

فقط، وقد ذكر ابن الأثير في كت�به »الكامل« اأّن الإم�مQ اأتّم 

عليهم الحّجة وق�ل اإذا لم تقبلوا ف�س�أقتلكم، وهكذا ك�ن، فقد ُقتل 

منهم الإم�مQ 3991 �سخ�سً� وفّر منهم منهم ت�سعة اأ�سخ��س 

فقط.

ا�صتخدام اأ�صل�ب الرحمة: 5 .

والن�سح  الرحمة  اأ�سلوب  الم�سّللين  الإم�مQ مع  ا�ستعمل  لقد 

قبل  الفتنة  اأقط�ب  واأمهل  واإيق�ظهم  تعليمهم  اإلى  و�سعى  والوعظ، 

مح�ربتهم.

ومن نماذج هذا الن�صح:

أ. لعاّمة النا�س:

ْنِبَياُء 
َ
َها النَّا�ُس اإِنِّي َقْد َبَثْثُت َلُكُم اْلَمَ�اِعَظ الَِّتي َوَعَظ اْلأ يُّ

َ
» اأ

َبْعَدُهْم  َمْن  اإَِلى  َياُء  ْو�صِ
َ
اْلأ ِت  دَّ

َ
اأ َما  اإَِلْيُكْم  ْيُت  دَّ

َ
اأ َو  َمَمُهْم 

ُ
اأ ِبَها 

َفلَْم  َواِجِر  ِبالزَّ َحَدْوُتُكْم  َو  َت�ْصَتِقيُم�ا  َفلَْم  ِب�َصْ�ِطي  ْبُتُكْم  دَّ
َ
اأ َو 

.
(((

َت�ْصَتْ��ِصُق�ا«

ب. لأ�صحاب الجمل )الناكثين(:

ْمِرُكَما 
َ
اأ ْعَظَم 

َ
اأ اْلآَن  نَّ  َفاإِ َراأِْيُكَما  َعْن  ْيَخاِن  ال�صَّ َها  يُّ

َ
اأ »َفاْرِجَعا 

)))  نهج البالغة، اخلطبة )8).
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.
(((

َع اْلَعاُر َو النَّاُر« ْن َيَتَجمَّ
َ
اْلَعاُر ِمْن َقْبِل اأ

اْلِ�َقاِع  َماَم 
َ
اأ ِبِهَما  ا�ْصَتاأَْنْيُت  َو  اْلِقَتاِل  َقْبَل  ا�ْصَتَثْبُتُهَما  َلَقِد  »َو 

.
(((

ا اْلَعاِفَيَة« َفَغَمَطا النِّْعَمَة َو َردَّ

ج. لأهل �صّفين )القا�صطين(:

ِه  َحقِّ ِفي  اْنُظْر  َو  َلَدْيَك  ِفيَما  اهلل  »َفاتَِّق  مع�وية:  اإلى  اأر�سل 

.
(3(

َعلَْيَك...«

َوَناِزِع  َنْف�ِصَك  ِفي  اهلل  »َفاتَِّق  مع�وية:  اإلى  اأخرى  ر�س�لة  وفي 

َطِريُقَنا  َفِهَي  َوْجَهَك  اْلآِخَرِة  اإَِلى  ِرْف  َوا�صْ ِقَياَدَك  ْيَطاَن  ال�صَّ

َتَم�سُّ  َقاِرَعٍة  ِبَعاِجِل  ِمْنُه  اهلل  يَبَك  ُي�صِ ْن 
َ
اأ َواْحَذْر  َوَطِريُقَك 

.
(4(

اِبَر« َل َوَتْقَطُع الدَّ �صْ
َ
اْلأ

د. للخ�ارج )المارقين(:

النََّهِر  َهَذا  ْثَناِء 
َ
ِباأ ْرَعى  �صَ ِبُح�ا  ُت�صْ ْن 

َ
اأ َلُكْم  َنِذيٌر  َنا 

َ
»َفاأ

�ُصْلَطاٍن  َوَل  َربُِّكْم  ِمْن  َنٍة  َبيِّ َغْيِر  َعلَى  اْلَغاِئِط  َهَذا  اِم  ْه�صَ
َ
َوِباأ

.
(5(

ُمِبيٍن َمَعُكْم...«

الظاهر الديني: 6 .

ن يومّيً� لل�سالة  ك�ن للحرك�ت الثالث ظ�هر دينّي، وكّلهم ك�ن يوؤذِّ

وك�نوا ُي�سلُّون ويوؤّدون �سالة الليل! و�س�ئر العب�دات الدينّية.

)))  نهج البالغة، الر�س�لة 54.
)))  م. ن، الكت�ب 37).
)3)  م. ن، الر�س�لة 30.
)4)  م. ن، الر�س�لة 55.
)5)  م. ن، اخلطبة 36.
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�صخ�صيات معروفة: 7 .

من  ومنهم  �سوابق،  له�  ب�رزة  وجوه  الثالث  الحرك�ت  في  ك�ن 

ثّم ج�وؤوا  النبّي الأكرمP كطلحة والزبير،  اأ�سح�ب  ك�ن من وجوه 

.Q�ًيواجهون الإم�م علّي

اإثارة ال�صجيج: 8 .

اأ�سواتهم  ويرفعون  دون  ويهدِّ يتوّعدون  ك�نوا  الثالث  الحرك�ت 

ْمَرْيِن اْلَف�َصُل 
َ
ْبَرُق�ا َوَمَع َهَذْيِن اْلأ

َ
ْرَعُدوا َواأ

َ
ويثيرون ال�سجيج: »َوَقْد اأ

.
(((

َوَل�ْصَنا ُنْرِعُد َحتَّى ُن�ِقَع َوَل ُن�ِصيُل َحتَّى ُنْمِطَر«

)))  نهج البالغة، اخلطبة: 9.
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ما اّلذي يبعث املرء على دسِّ الفنت؟

من هم اأهل الفتنة ولماذا يق�م�ن بهذا العمل؟

�إِلََهُه  {�تََّخَذ  اأمير الموؤمنينQ روؤو�س الفتنة ب�أّنهم مّمن  ي�سف 

، وهذا يعني اأّنهم يقومون ب�أعم�ل الفتنة بهدف الو�سول اإلى 
(((

َهَو�ُه}

ال�سلطة والح�سول على القدرة. وبعب�رة اأخرى فهم لي�سوا مّمن يطلب 

اهلل اأبدًا فلي�س الدافع لهم في اأعم�لهم دافعً� اإلهّيً� اأبدًا، هي الدني� 

فقط ول غير، والدني� ب�أحلى حلله� مّم� يجذب الإن�س�ن ع�دة من الم�ل 

والرئ��سة وال�سهوة و...

الهوى،  يعبد  الإم�مQ مّمن  بوجه  اّلتي ق�مت  الحرك�ت  ك�نت 

يّت�سح  و�سوف  طبعً�،  منهم  والم�سوؤولون  روؤو�سهم  بذلك  والمق�سود 

ومع  معّين  ب�سكل  هوؤلء  مع  ت�سّرف   Qالإم�م اأّن  كيف  ي�أتي  فيم� 

الق�عدة ال�سعبّية الت�بعة لهم ب�أ�سلوب اآخر.

الباعث الأهل الفتنة على الفتنة هو الدنيا:

ُت  ا َنَه�صْ يقول الإم�مQ في الخطبة المعروفة ب�ل�سق�سقّية: »َفلَمَّ

)))  �سورة الفرق�ن، الآية: 43.
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نَُّهْم َلْم َي�ْصَمُع�ا 
َ
ْخَرى َوَق�َصَط اآَخُروَن َكاأ

ُ
ْمِر َنَكَثْت َطاِئَفٌة َوَمَرَقْت اأ

َ
ِباْلأ

 � �ُر �اْلآِخَرُة نَْجَعُلها ِللَِّذيَن ال يُِريُدوَن ُعُلوًّ اهلل �ُصْبَحاَنُه َيُق�ُل: {ِتْلَك �لدَّ

ْر�ِس َوال َف�ساد�ً َو�ْلعاِقبَُة ِلْلُمتَِّقيَن}، َبلَى َواهلل َلَقْد �َصِمُع�َها َوَوَعْ�َها 
َ
ِفي �اْلأ

.
(((

ْعُيِنِهْم َوَراَقُهْم ِزْبِرُجَها«
َ
ْنَيا ِفي اأ َوَلِكنَُّهْم َحِلَيِت الدُّ

اأ�سح�ب  واأّم�  ط�عتي،  عن  الخوارج  ومرق  الجمل  اأ�سح�ب  نكث 

لم  اّلذين  الط�غون  وهم  لي  الظ�لمون  الق��سطون  فهم  مع�وية 

ُيطيعوني.

ْهُل ُدْنَيا ُمْقِبُل�َن 
َ
وق�لQ في رج�ل التحقوا بمع�وية: »واإِنََّما ُهْم اأ

ْوُه َو �َصِمُع�ُه َو َوَعْ�ُه 
َ
َعلَْيَها َو ُمْهِطُع�َن اإَِلْيَها َو َقْد َعَرُف�ا اْلَعْدَل َو َراأ

َفُبْعداً  َثَرِة 
َ
اْلأ اإَِلى  َفَهَرُب�ا  �ْصَ�ٌة 

ُ
اأ ِعْنَدَنا ِفي اْلَحقِّ  نَّ النَّا�َس 

َ
اأ َعِلُم�ا  َو 

.
(((

َلُهْم َو �ُصْحقاً«

ويقولQ اأي�سً� في �سفة ط�لبي الدني� من روؤو�س الن�كثين:

اِحِبِه َل  ْمَر َلُه َوَيْعِطُفُه َعلَْيِه ُدوَن �صَ
َ
»ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما َيْرُج� اْلأ

اِن اإَِلْيِه ِب�َصَبٍب ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما َحاِمُل  َيُمتَّاِن اإَِلى اهلل ِبَحْبٍل َوَل َيُمدَّ

اُب�ا الَِّذي  �صَ
َ
ا َقِليٍل ُيْك�َصُف ِقَناُعُه ِبِه َواهلل َلِئْن اأ �َصبٍّ ِل�َصاِحِبِه َوَعمَّ

.
(3(

ُيِريُدوَن َلَيْنَتِزَعنَّ َهَذا َنْف�َس َهَذا َوَلَياأِْتَينَّ َهَذا َعلَى َهَذا«

نعم لقد ك�نت الحرك�ت الثالث ُتق�بل الإم�م علّيً�Q وهي من 

واأّم�  فيهم،  ظ�هر  ذلك  ف�إّن  والق��سطون  الن�كثون  ف�أّم�  الدني�  عّب�د 

لب��س  له�  وعب�دتهم  للدني�  ط�عتهم  األب�سوا  فقد  الم�رقون  الخوارج 

)))  نهج البالغة، اخلطبة 3.
)))  م. ن، الر�س�لة 70.

)3)  م. ن، اخلطبة: 48).
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الزهد وهم يقروؤون القراآن وهذا بنف�سه من اأ�سوء اأنواع عب�دة الدني�، 

وحّب الدني�.

الإم�م  بوجه  لوقوفهم  البغ�ة؛  عنوان  جميعً�  عليهم  وي�سدق 

علّيQ، ف�لب�غي من خرج على اإم�م ع�دل. بل م�س�ألة قت�ل البغ�ة 

ل م�ستند له� �سوى �سيرة الإم�م علّيQ، وهي م�س�ألة تن�وله� ال�سيعة 

وال�سّنة ب�لبحث والتحقيق.

الن�كثين لأّنهم نكثوا بيعتهم  طلق على طلحة والزبير �سفة 
ُ
اأ وقد 

لأّنهم  الق��سطون  فهم  واأ�سح�به  مع�وية  واأّم�   ،Qعلّي لالإم�م 

ر�سول  اأطلقه�  ال�سف�ت  وهذه  الم�رقون،  فهم  الخوارج  واأّم�  ظلموا. 

�صُتقاتل  علّي  »يا   :Qالموؤمنين لأمير  ق�ل  قبل حيث  من   Pاهلل

.
(((

الناكثين والقا�صطين والمارقين«

Qبع�ض اأ�صاليب الفتنة من وجهة نظر اأمير الموؤمنين

يّت�سف  ع�ّمة  و�سف�ت  اأ�س�ليب  عّدة  اأّن   Qكلم�ته من  ُي�ستف�د 

به� اأهل الفتنة:

خمالفة القان�ن واخلروج عن القان�ن الإلهّي: 1 .

ِفيَها  ُيَخاَلُف  ُتْبَتَدُع  ْحَكاٌم 
َ
َواأ ُتتََّبُع  ْهَ�اٌء 

َ
اأ اْلِفَتِن  ُوُق�ِع  َبْدُء  »اإِنََّما 

َهَذ�  {�إِنَّ  تع�لى:  ق�ل  الأر�س،  في  اهلل  ق�نون  ف�لكت�ب  ؛ 
(((

اهلل« ِكَتاُب 

)))  راجع: اخل�س�ل، ال�سيخ ال�سدوق، �س 558.
.Q 50 نهج البالغة، من كالم له (((
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.
(((

ْقَوُم}
َ
�ْلُقْر�آَن يَْهِدي ِللَِّتي ِهَي �أ

في  �سريحة  موارد   106 والجته�د  الن�ّس  كت�ب  في  اأورد  وقد 

قول  واإّم�  تع�لى  اهلل  قول  اإّم�  ف�لن�ّس  الن�ّس،  مق�بل  الجته�د 

فعند  الإلهّي  الق�نون  التج�وز على حرمة  ف�إذا ح�سل   ،Pالنبّي

ذلك ت�سبح ال�س�حة مهّي�أة للفتن وال�سعي في اإ�سع�ل ن�ره�، وهن�ك 

يطرح كّل طرف ذوقه الخ��ّس تحت عنوان الق�نون الإلهّي.

تظاهر اأهل الفتنة بال�صالح وا�صتخدامهم للغدر واملكر: 2 .

فقد اأر�سل الإم�مQ اإلى مع�وية: » َقْد َدَعْ�َتَنا اإَِلى ُحْكِم اْلُقْراآِن 

، »َفَما 
(3(

ْنَيا ِبَتاأِْويِل اْلُقْراآِن« ، »َفَعَدْوَت َعلَى الدُّ
(((

ْهِلِه«
َ
َو َل�ْصَت ِمْن اأ

.
(4(

ْبَعَد َقْ�َلَك ِمْن ِفْعِلَك«
َ
اأ

َرْفِعِهُم  ِعْنَد  َتُق�ُل�ا  َلْم 
َ
»اأ الخوارج:  مع  حوار  في   Qوق�ل

َدْعَ�ِتَنا  ْهُل 
َ
َواأ اإِْخَ�اُنَنا  َوَخِديَعًة:  َوَمْكراً  َوِغيلًَة  ِحيلًَة  اْلَم�َصاِحَف 

اْلَقُب�ُل  ُي  اأْ َفالرَّ �ُصْبَحاَنُه  اهلل  ِكَتاِب  اإَِلى  َوا�ْصَتَراُح�ا  ا�ْصَتَقاُل�َنا 

اإِيَماٌن،  َظاِهُرُه  ْمٌر 
َ
اأ َهَذا  َلُكْم  َفُقْلُت  َعْنُهْم؟  َوالتَّْنِفي�ُس  ِمْنُهْم 

.
(5(

ُلُه َرْحَمٌة، َواآِخُرُه َنَداَمٌة« وَّ
َ
َوَباِطُنُه ُعْدَواٌن، َواأ

وق�لQ لّم� �سمع الخوارج تقول: »ل حكم اإّل هلل«: »َكِلَمُة َحقٍّ 

.
(6(

ُيَراُد ِبَها َباِطٌل«

)))  �سورة الإ�سراء، الآية: 9.
)))  نهج البالغة، الر�س�لة 8).

)3)  م. ن، الر�س�لة 48.

)4)  م. ن، الر�س�لة 64.
)5)  م. ن، الكت�ب ))).

)6)  م. ن، حكمة 98)
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: طرح حم�رّية ال�صخ�س بدل حم�رّية احلقِّ 3 .

اإّن منطق اأهل البيتR ُيفيد اأن كونوا مع الحّق و�سوقوا المجتمع 

في  �سواء  وذلك  الأ�سعدة،  جميع  وعلى  ال�س�ح�ت  جميع  وفي  نحون� 

اعر�سوا  اأخرى:  وبعب�رة  الدف�ع عنهم،  في  اأم  الآخرين  على  الحكم 

الن��س على الحّق فال يكون الأ�سخ��س مقي��سً� للحّق.

وقد ج�ء في الرواية، عن عبد الرحمن بن الحّج�ج ق�ل: كّن� في 

�سهد  اأخبرني كم  �سعيد  اأب�  ي�  �س�ّب فق�ل:   فج�ءه 
(((

اأب�ن مجل�س 

مع علّي بن اأبي ط�لب Q من اأ�سح�ب النبّي �س ق�ل: فق�ل له 

اأب�ن: ك�أّنك تريد اأن تعرف ف�سل علّي Q بمن تبعه من اأ�سح�ب 

ر�سول اهلل P، ق�ل: فق�ل الرجل: هو ذاك، فق�ل ]اأب�ن[: واهلل 

.
(((

م� عرفن� ف�سلهم اإّل ب�ّتب�عهم اإّي�ه

لهم  جم�عة  ع�سر  كّل  في  ف�إّن  وعليه  والمدار  المالك  هو  هذا 

خ�رج  واآخر  الم�ستقيم  ال�سراط  في  يومً�  وهم  خ��سة  اأو�س�ع 

اأّول النه�ر ثّم  اأن يكون المرء منحرفً�  ال�سراط. بل من الممكن 

ُي�سبح من اأع�ظم اأهل الهداية، وقد اأورد ال�سيخ الطبر�سي كالمً� 

حول �سحرة فرعون مف�ده: »فكان�ا اأّول النهار كّفاراً �صحرة، واآخر 

))) اأب�ن بن تغلب من اأع�ظم اأ�سح�ب الإم�م الب�قرQ والإم�م ال�س�دقQ كذلك، وقد نقل عن 
له  األف حديث، وقد ق�ل   (5  Qال�س�دق الإم�م  األف حديث وعن  الب�قرQ ثالثني  الإم�م 

الإم�م الب�قرQ: »اإجل�س يف م�سجد املدينة وافِت الن��س، ف�إّن اأحّب اأن يرى يف �سيعتي مثلك«، 

وعندم� تويّف اأب�ن ق�ل الإم�م ال�س�دقQ: »اأم� واهلل لقد اأوجع قلبي موت اأب�ن« اأنظر: رج�ل 

النج��سي، �س 0).

))) رج�ل النج��سي، �س )).
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، وهذا لي�س ببعيد.
(((

النهار �صهداء بررة«

ين  الدِّ »من دخل في هذا  ق�ل:  اأّنه   Qاأبي عبد اهلل روي عن 

فيه  دخل  ومن  فيه،  اأدخل�ه  كما  الرجال  منه  اأخرجه  بالرجال 

.
(((

بالكتاب وال�صّنة زالت الجبال قبل اأن يزول«

واإّن من ك�ن مّتبعً� للمع�يير والمالك المذكور لتهتّز الجب�ل ول يهتّز 

ول يزول بل ل يعر�س له ال�سّك ول الترّدد، وكذلك ك�ن عّم�ر بن ي��سر 

وكب�ر �سح�بة اأمير الموؤمنينQ، ل يدخل ال�سّك في قلوبهم.

مالحظة هاّمة:

الحّق  تجّلي  �سور  من  �سورة  هم   Rالمع�سومين اإّن 

. واإّن هذا ل يرتبط 
(3(

تع�لى: »علّي مع الحّق والحّق مع علّي«

ب�ل�سخ�سّية الحقيقّية لأمير الموؤمنينQ، بل يرتبط كذلك 

ب�سخ�سّيته الحقوقّية، يعني الح�سنQ مع الحّق والحّق مع 

الح�سن، والح�سينQ مع الحّق والحّق مع الح�سين، واليوم 

الحّق  مع  الفداء(  مقدمه  لتراب  )اأرواحن�  الأعظم  اهلل  بقّية 

والحّق معه.

هن�.. لي�س الحديث عن الرج�ل، بل الحديث عن تجّلي الحّق.

وهن� اأخط�أ الخوارج حيث اعتبروا علّيً� �سخ�سً� من الأ�سخ��س، بل 

)))  تف�سري جممع البي�ن، ال�سيخ الطرب�سي، ج4، �س333.
)))  بح�ر الأنوار، العالمة املجل�سي، ج )، �س 05).

)3)  الحتج�ج، ال�سيخ الطرب�سي، ج)، �س97.
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�سخ�س من اّلذين ُيخطئون وي�ستبهون، بينم� ك�ن عليهم اأن ينظروا 

اإليه على اأّنه �سورة وتجّلي النبّي الأكرمP، وهن�ك رواي�ت توؤّيد هذا 

...
(((

، اأو اأّن »لحمه لحمي«
(((

المعنى منه� م� ورد اأّن »نف�صه نف�صي«

وف���ي رواية عن اأمي���ر الموؤمنينQ: »ل ُيعرف الح���ّق بالرجال، 

.
(3(

اعرف الحّق تعرف اأهله«

ِرَجاٌل  َعلَْيَها  »َوَيَتَ�لَّى  اإحدى خطب نهج البالغة:  وق�لQ في 

، وهذا م� ُيهّيئ �س�حة الفتنة.
(4(

ِرَجاًل َعلَى َغْيِر ِديِن اهلل«

ج�ء اأحدهم اإلى الإم�مQ فق�ل: »يا اأمير الم�ؤمنين، ما اأرى 

معنى  هو  وهذا   .
(5(

حّق؟« على  اإّل  احتّج�ا  وعائ�صة  والزبير  طلحة 

على  الن��س  المرء  يعر�س  اأن  الب�سيرة،  هن�  َعلَْيَها..«.  »وَيَتَ�لَّى 

الحّق.

ُحد«، 
ُ
»اأ في  �س�رك  وقد   Pالنبّي اأ�سح�ب  جملة  من  ك�ن  طلحة 

�سيبت يده اليمنى في تلك المعركة ف�ُسلَّت. والزبير كذلك ك�ن 
ُ
وقد اأ

 ،Qومع علّي Pعلى ال�سراط مقدارًا من عمره، فك�ن مع النبّي

ثّم اأواخر عمره انحرف ولم يكفه ترك الحرب، واإن ك�ن اّلذي قتله لم 

يكن على الحّق وقتله ظلمً�، وذلك اأّن القتل ينبغي اأن يكون ب�أمر الإم�م 

المع�سومQ، ول يخفى اأّن ترك الحرب ل ُيعد توبة للزبير، اإّن من 

)))  بح�ر الأنوار، العالمة املجل�سي، ج 43، �س 4)3.
)))  م. ن، ج 36، �س 8)3.
)3)  م. ن، ج 40، �س 6)).

)4)  نهج البالغة، اخلطبة: 50.
)5)  الأم�يل، ال�سيخ الطو�سي، �س 34). وتتّمة الرواية: »فق�لQ: ي� ح�رث، اإّنك اإن نظرت حتتك 
ومل تنظر فوقك جزت عن احلّق، اإن احلّق والب�طل ل يعرف�ن ب�لن��س، ولكن اعرف احلّق ب�تب�ع 

من اتبعه، والب�طل ب�جتن�ب من اجتنبه«.
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ق�م واأث�ر حربً� بهذه ال�سورة وبهذه الن�سبة من القتلى، ينبغي عليه 

اأن ُي�سِلح بنف�س المقدار اّلذي اأوجد فيه النحراف: اإّل من ت�ب وبين 

.
(((

اِلًحا...} َمَن َوَعِمَل �سَ
َ
واأ�سلح؛ {�إِالَّ َمْن تَاَب َو�آ

وقد �سهد ت�ريخن� الإ�سالمي هكذا انهي�رات، وقد �سّكل طلحة اأحد 

هذه النهي�رات والزبير كذلك.

اأمير  اأراد  وعندم�   ،Pالنبي اأ�سح�ب  اأحد  م�لك  بن  اأن�س  ك�ن 

فق�ل  ي�سهد،  لم  الغدير،  حديث  على  ال�سه�دة  منه   Qالموؤمنين

اأمير الموؤمنينQ: »اإن كنت كاذباً ف�صربك اهلل بها بي�صاء لمعة 

، وكذلك ك�ن. 
(((

ل ت�اريها العمامة -يعني البر�س-«

لدى  المقّربين  من  و�س�ر  الوحي  كتبة  من  ث�بت  بن  زيد  وك�ن 

مع�وية، واأ�س�مة بن زيد اّلذي �سعى النبّيP كثيرًا لأجله، وهو واإن 

لم يكن من مخ�لفي الإم�م علّيQ غير اأّنه لم يكن معه.

وح�ّس�ن بن ث�بت ك�ن �س�عرًا دع� له النبّيP يومً�، وله ق�سيدة 

 :Pفق�ل له النبّي ،Qغّراء في يوم الغدير في مدح الإم�م علّي

، ولكّنه 
(3(

»ل تزال يا ح�صان م�ؤّيداً بروح القد�س ما ن�صرتنا بل�صانك«

لم يبَق داخل الخّط.

هذه عبرة من ِعبَر الت�ريخ كي ل ُيغّيرن� الن��س كم� ي�س�وؤون. اإّن ولية 

الفقيه له� من�س�أ وم�سدر اإلهّي، واإّن مق�م الحّق هو مق�م ولية الفقيه. 

اأمر  البو�سلة. ف�إذا عملن� بم�  اأو  ل قطب الرحى  ُت�سكِّ الفقيه  اإّن ولية 

)))  �سورة مرمي، الآية: 60.
)))  بح�ر الأنوار، العالمة املجل�سي، ج )3، �س 96.

)3)  م. ن، ج ))، �س 388.
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ك�ن لن� الأجر عند اهلل تع�لى، �سواء ط�بق ذلك الواقع اأم لم يط�بقه. 

ونحن ل ننظر اإلى الولّي الفقيه كولّي وق�ئد �سي��سّي، بل هو ولّي وق�ئد 

لإم�م  الع�ّم  ب�لإم�س�ء  الزم�ن| وذلك مم�سى  اإم�م  ن�ئب  دين وهو 

الزم�ن|، فلي�س هو ن�ئبه الخ��ّس.

وهذا توقيع اإ�سح�ق بن يعقوب دليل على هذا المو�سوع، حيث يقول 

الإم�م الحّجة| في الحديث: »اأّما الح�ادث ال�اقعة فارجع�ا فيها 

.
(((

اإلى رواة حديثنا فاإّنهم حّجتي عليكم واأنا حّجة اهلل عليهم...«

وطبقً� لنقل الحتج�ج ف�إذا اّتخذ الولّي الفقيه موقعً� ف�إّن علين� اأن 

نعر�س ك�ّفة الن��س على ذلك الموقف، فهو محّك.

هو  وك�ن   ،Pالنبّي جي�س  في  الث�ني  الرجل  الزبير  ك�ن  لقد 

 ،Qال�سخ�س الوحيد اّلذي وقف في وجه مه�جمي بيت الإم�م علّي

اأُيفعل  »يا مع�صر بني عبد المطّلب  ف�سربوه وك�سروا �سيفه ف�س�ح: 

اإلى  ك�ن  ال�سّتة  �سورى  في  وهكذا   .
(((

اأحياء؟« واأنتم   Qبعلّي هذا 

.Qج�نب الإم�م علّي

)))  الحتج�ج، الطرب�سي، ج)، �س 83).
)))  بح�ر الأنوار، العالمة املجل�سي، ج 8)، �س 9)).
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صعوبة ظروف الفتنة

على  ُتهيمن  اّلتي  الظروف  »في  الخ�منئي{:  الإم�م  يقول 

الفتنة، يك�ن العمل اأ�صّد �صع�بة، ويك�ن ت�صخي�س الأم�ر اأ�صعب، 

طبعاً، اهلل تعالى اأتّم الحّجة دوماً، ولم يترك للنا�س اأن يق�ل�ا لم 

ُيتّم الحّجة علينا، ولم ُتر�صل من ُيخبرنا،  نعرف ول علم لنا ولم 

فلذلك �صللنا، وقد ورد هذا المعنى مراراً وتكراراً. اإّن يد اهلل ُت�صير 

 .
(((

في كّل ناحية. والخال�صة نحن بحاجة لأن نفتح عي�ننا«

بقي  الفتنة،  اأهل  اأ�س�ليب  من  اأ�س�ليب  لثالثة  تعّر�سن�  اأن  بعد 

ال�صبهات«  »اإلقاء  الرابع  الأ�سلوب  لهم، وهو  اأ�سلوب  التعّر�س لأخطر 

بين الّن��س.

اإلقاء ال�صبهات 4 .

اإلق�ء ال�سبهة يعني اإلب��س الب�طل لب��س الحّق، ال�سبهة يعني الب�طل 

ْبَهُة  ال�صُّ َيِت  �ُصمِّ »َواإِنََّما   :Qالإم�م يقول  الحّق،  لب��س  األب�س  الذي 

ال��ع��ل��م يف احل���وزة،  واأه����ل  ال��ط��ل��ب��ة  م��ن  ل��ق���ء ج��م��ع  امل��ع��ّظ��م يف  ال��ق���ئ��د  لل�سّيد  ك���الم  م��ن    (((
)/388/9)�س.
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لب�ست لب��س الحّق.
ُ
، اإذن هي ب�طل اأ

(((
» نََّها ُت�ْصِبُه اْلَحقَّ

َ
�ُصْبَهًة ِلأ

وقد ا�ستف�دت الحرك�ت الثالث من هذه الأداة في مواجهة الإم�م 

عج�ئب  من  واإّن  عثم�ن،  بقتل   Q�ًعلّي الإم�م  اّتهموا  علّيQ؛ 

 Q�ًالت�ريخ اأّن اأكثر الن��س �سعيً� في منع قتل الخليفة ك�ن الإم�م علّي

العترا�س  يعني عدم  ل  وهذا  ت�ريخّيً�،  الم�سّلم�ت  من  وهذا  نف�سه، 

على عثم�ن بل ك�ن يعتر�س على كثير من اأفع�له واأعم�له، ولكّنه ك�ن 

م�سّلم�ت  من  واإّن  اإليه.  انتهت  م�  غير  على  الم�س�ألة  تنتهي  اأن  ُيريد 

الت�ريخ اأّن مع�وية لم يكن ي�أ�سف لقتل عثم�ن، ولقد اأر�سل عثم�ن اإليه 

اأّنني مح��سر ف�أر�ِسل اإليَّ من يحميني، ف�أر�سل جم�عة واأو�س�هم بعدم 

ل واأن يظّلوا في اأطراف المدينة. التدخُّ

وقد راأوه يحمل قمي�سه الملّطخ ب�لدم�ء وهو يبكي بك�ًء �سديدًا، ثّم 

.Qبعد �سنة ك�نت ال�س�حة ج�هزة لإث�رة الحرب بوجه الإم�م

اّلذي  طلحة  فهذا  الأداة،  هذه  من  كذلك  الن�كثون  ا�ستف�د  وقد 

 Qعلّي الإم�م  بوجه  ليقف  ج�ء  عثم�ن،  قتل  في  بنف�سه  �س�رك 

اإلق�ء هذه ال�سبهة حّتى انطلت  مط�لبً� بدم عثم�ن!، لقد عملوا على 

ج من الن��س، ولكّن اأمير الموؤمنينQ ي�سف الأمر بقوله  على ال�ُسذَّ

.
(((

نَُّهْم َلَيْطُلُب�َن َحّقاً ُهْم َتَرُك�ُه َوَدماً ُهْم �َصَفُك�ُه« �سراحًة: »..َواإِ

ِبَعْقِلَك  َنَظْرَت  َلِئْن  ُمَعاِوَيُة،  َيا  »َوَلَعْمِري  لمع�وية:   Qويقول

نِّي ُكْنُت ِفي 
َ
 النَّا�ِس ِمْن َدِم ُعْثَماَن، َوَلَتْعلََمنَّ اأ

َ
ْبَراأ

َ
ُدوَن َهَ�اَك َلَتِجَدنِّي اأ

)))  نهج البالغة، اخلطبة: 38.
)))  نهج البالغة، اخلطبة: 37).
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.
(((

ْن َتَتَجنَّى، َفَتَجنَّ َما َبَدا َلَك«
َ
ُعْزَلٍة َعْنُه اإِلَّ اأ

وهكذا فعل اأ�س���ح�ب النهروان، فقد عملوا على اإلق�ء ال�سبه�ت، 

فرفعوا �س���ع�ر »ل حكم اإّل هلل«، ل حكم اإّل هلل يعني ينبغي اأن يحكم 

ق�ن���ون اهلل ف���ي المجتم���ع ل اأّن اهلل تع�لى يحك���م المجتمع، اإّن اهلل 

 ،Rس���بح�نه يحك���م عبر اأ�س���ب�ب الحك���م ومن ذلك اأئّم���ة الحّق�

فم���ن كالم لهQ في الخوارج لّم� �س���مع قولهم »ل حكم اإّل هلل«: 

لَّ هلِلِ َوَلِكنَّ  ق����لQ: »َكِلَمُة َحقٍّ ُيَراُد ِبَه���ا َباِطٌل َنَعْم اإِنَُّه َل ُحْكَم اإِ

ْو 
َ
ِميٍر َبرٍّ اأ

َ
���ُه َل ُب���دَّ ِللنَّا�ِس ِم���ْن اأ لَّ هلِلِ َواإِنَّ ْم���َرَة اإِ َه����ؤَُلِء َيُق�ُل����َن َل اإِ

.
(((

َفاِج���ٍر«

هذا م� يبعث على الهرج والمرج، ف�لمجتمع ل يجوز اأن يبقى بدون 

اأمير اأو ح�كم.

ت�سمل  بل  الزم�ن،  من  م�سى  بم�  ة  مخت�سّ غير  ال�سبهة  وهذه 

الم��سي والح��سر و�ستظّل ت�سمل م�ستقبل الأّي�م، حيث يجب على اأهل 

الب�سيرة اأن يفتحوا اأعين الن��س على الحق�ئق بهدف تمييز الب�طل 

عن الحّق وتمحي�سه.

)))  م. ن، الر�س�لة 6.
)))  نهج البالغة، اخلطبة: 40.
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سبيل النجاة من الفتنة

من  للنج�ة  �سبل  ثالثة  هن�ك  اأن   Qالإم�م كالم  من  ي�ستف�د 

الفتنة:

الب�صرية 1 .

َبْيَنُكْم  اْلَحْرِب  َباُب  ُفِتَح  »َوَقْد   :Qوتف�سيره� على �سوء كالمه

معنى  وهذا  وي�سومون،  ُي�سّلون  ك�نوا  لقد  ؛ 
(((

اْلِقْبلَِة...« ْهِل 
َ
اأ َوَبْيَن 

الفتنة، بل هذا م�سداق ب�رٌز من م�س�ديقه�.

تلك  وفي   Pالنبّي اأ�سح�ب  مو�سع  في  اأنف�سن�  و�سعن�  اأّن�  ولو 

ال�سروط والظروف... حيث ك�نوا عظم�ء وكب�ر... ونحن نعّدهم كب�رًا 

ذر،  اأبو  المقداد،  �سلم�ن،  كب�رًا..  كذلك   Rالبيت اأهل  نعّد  كم� 

الإم�م  ليح�رب  تلك ج�ء  ال�سح�بة رغم قدا�سته  ولكن بع�س  عّم�ر، 

علّيً�Q، هذه هي الفتنة.

ِع  ِبَمَ�ا�صِ َواْلِعْلِم  ْبِر  َوال�صَّ اْلَب�َصِر  ْهُل 
َ
اأ اإِلَّ  اْلَعلََم  َهَذا  َيْحِمُل  »َوَل 

.
(((

» اْلَحقِّ

)))  نهج البالغة، اخلطبة: 73).
)))  م. ن، اخلطبة: 73).
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فما هي هذه الب�صيرة؟! 

ين اأن يلتزموا بتلك الب�سيرة اّلتي تحّدث  ينبغي على حملة راية الدِّ

.Qعنه� الإم�م

البالغة،  نهج  من  موارد  جملة  في  ذلك   Qالإم�م ر  ف�سَّ وقد 

يَرِتي  نَّ َمِعي َلَب�صِ حيث ك�ن يتحّدث عن ب�سيرته هوQ، ق�ل: »َواإِ

.
(((

» َما َلبَّ�ْصُت َعلَى َنْف�ِصي َوَل ُلبِّ�َس َعلَيَّ

نَّ  َل َواإِ
َ
وهو اّلذي يقول حول مواجهته لأ�سح�ب الجمل والن�كثين: »اأ

.
(((

ْيَطاَن َقْد َجَمَع ِحْزَبُه َوا�ْصَتْجلََب َخْيلَُه َوَرِجلَُه« ال�صَّ

واأو�سح من هذا م� ورد في الكت�ب 62 وفيه يتحّدث اأمير الموؤمنين

م�لك  مع  م�سر  اأهل  اإلى   Qله كت�ب  ومن  الطرفين:  عن   Q

نِّي ِمْن  الأ�ستر لّم� وّله اإم�رته�.. وقد ج�ء في البند الث�من منه�: »َواإِ

ِمْن  يَرٍة  َب�صِ َلَعلَى  َعلَْيِه  َنا 
َ
اأ الَِّذي  َواْلُهَدى  ِفيِه  ُهْم  الَِّذي  �َصاَلِلِهُم 

؛ هذه هي الب�سيرة، وفي هذا البي�ن نالحظ 
(3(

َنْف�ِصي َوَيِقيٍن ِمْن َربِّي«

اإثب�ت الب�سيرة لنف�سه واإثب�ت ال�سالل لجبهة الخ�سوم.

اأن  ينبغي   Qالموؤمنين اأمير  عنه�  يتحّدث  اّلتي  الب�سيرة  هذه 

والخروج  الفتنة  من  للنج�ة  ال�سبيل  واإّن  ين،  الدِّ راية  لدى حملة  تتوّفر 

منه� هو هذه الب�سيرة، وفي الخّط الأّول ينبغي اأن يكون حملة الراية من 

اأهل هذه الب�سيرة، ف�إذا لم يتزّينوا به� ف�إّن ذلك هو الف�جعة العظمى.

اإّن م�سوؤولّية الحروب الثالثة بوجه اأمير الموؤمنينQ تقع على 

)))  نهج البالغة، اخلطبة: 0).
)))  م. ن.

)3) م. ن، الكت�ب: )6.
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ع�تق الخوا�ّس، �سواء اّلذين �س�ركوا في الحرب اأم اّلذين �سكنوا..

الن��س مو�سع الحّق وموقعه  اأن يعلم  : هو 
(((

يَرِتي« َلَب�صِ َمِعي  »اإِنَّ 

موقع  ويعرفوا  ب�ل�سبر  يتحّلوا  اأن  فينبغي  ين  الدِّ راية  حملة  و�سّيم� 

الحّق.

الحرب  على  ال�سبر   في  يتمّثل  فقد  عديدة،  �سور  له  وال�سبر 

ال�ست�ئم  ل  تحمُّ في  يتمّثل  وقد  والنفي،  والتعذيب  وال�سجن  والآلم 

لأجل  يكون  ذلك  وجميع  والفتراء.  والحتق�ر  والته�م�ت  وال�سب�ب 

اإخراج ال�س�لحين من �س�حة المواجهة مع الكفر والنف�ق والف�س�د. 

طريق  اأّن  يعرفون  المج�هدين  ال�س�لحين  اإّن  اهلل  بف�سل  ولكن 

ال�سوكة،  بل هو طريق ذات  ب�لورود  لي�س مفرو�سً�  والر�س�لة  الجه�د 

لهيب  في  اإل  يلمع  ل  ف�لذهب  والفتن؛  البتالءات  من  الكثير  فيه 

الن�ر.

الب�صيرة �صبيل النجاة ال�حيد من الفتنة

لديكم،  الب�صيرة  تت�ّفر  لم  »اإذا  الخ�منئي{:  الإم�م  يقول 

اأّن العدّو فجاأة  فال تعرف�ن ال�صديق، ول تعرف�ن العدّو ف�صترون 

نح�  واأعمالكم  وت�صّرفاتكم  وكالمكم  اإعالمكم  مدفع  �صي�صّ�ب 

.
(((

مكان يجتمع فيه اأ�صدقاء لكم، ل اأعداء«

ف�إذا اأردن� اأن نعرف العدّو ول ُنخطئ في ت�سخي�س العدّو فال ُبّد 

من الب�سيرة، ول ُبّد من البي�ن.

)))  نهج البالغة، اخلطبة: 0).
))) لق�ء اأع�س�ء مكتب ال�سّيد الق�ئد وحر�س املك�فحة )ويّل الأمر(، ))/388/5)�س.
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بع�س الأخط�ء اّلتي يقوم به� بع�س الن��س - تالحظون اأّن البع�س 

في مجتمعن� �سواء من العواّم اأم الخوا�ّس يخطوؤون، والمتوّقع اأن تكون 

اأّنه�  اإّل  واإن ك�نت قليلة  اأخط�ءهم  اأّن  اأقّل بينم� نرى  اأخط�ر النخبة 

الن��س -  اأخط�ء ع�ّمة  اأكبر من  من ن�حية الكيفّية كثيرة وكبيرة بل 

ول نقول كّل تلك الأخط�ء - ولكن جّله� - ن�تجة عن قّلة الب�سيرة اأو 

عدمه�، ف�عملوا على رفع م�ستوى الب�سيرة لديكم، وم�ستوى المعرفة 

.
(((

كذلك

قد يكون ال�سكوت اأحي�نً� وعدم التدّخل في الأمور ع�ماًل م�س�عدًا 

يقظين، وعلى  يكونوا  اأن  الجميع  الفتنة يجب على  الفتنة، ففي  على 

.
(((

الجميع اأن تكون لديهم الب�سيرة«

التقوى 2 .

نَُّه َمْن َيتَِّق اهلل َيْجَعْل َلُه َمْخَرجاً ِمَن اْلِفَتِن َوُن�راً ِمَن 
َ
»َواْعلَُم�ا اأ

.
(3(

لَِم« الظُّ

وهذا الكالم لهQ ي�ستند اإلى اآيتين من القراآن الكريم، فقوله

Q: »َمْن َيتَِّق اهلل«، من قوله تع�لى في �سورة الطالق: {َوَمْن يَتَِّق 

.
(4(

�هلل يَْجَعْل لَُه َمْخَرًجا}

وذكره  {َمْخَرًجا}،  تع�لى  قوله  متعلَّق  تع�لى  اهلل  يذكر  ولم 

ب�لتقوى  المق�سود  واأّم�  اْلِفَتِن...«،  »ِمَن  بقوله:  الموؤمنين  اأمير 

)))  لق�ء اأع�س�ء مكتب ال�سيد الق�ئد وحر�س املك�فحة )ويّل الأمر(، ))/388/5)�س.
)))  من كالم لل�سّيد الق�ئد املعّظم يف لق�ء جمل�س خرباء القي�دة، )/388/7)�س.

)3)  نهج البالغة، اخلطبة: 83).
)4)  �سورة الطالق، الآية ).
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اآث�ره�  ببع�س  ع�دة  ُتف�ّسر  اّلتي  المتع�رفة  ل  القراآنّية  التقوى  فهو 

الحرمة  حفظ  فمف�ده�  القراآني  ب�لمعنى  التقوى  واأّم�  وظواهره�. 

الإلهّية وفي جميع المج�لت، وذلك وا�سح في الموارد القراآنّية اّلتي 

ورد فيه� قول اهلل عّز وجّل: {�تَُّقو� �هلل}، ومنه: {�تَُّقو� �هلل َوُقولُو� َقْواًل 

�لَِّذيَن  يَُّها 
َ
�أ ، وهذا يعني تقوى الل�س�ن. وقوله عّز وجّل: {يَا 

(((
�َسِديد�ً}

الَّ 
َ
ُن َقْوٍم َعَلى �أ

َ
�ِميَن هلِل �ُسَهَد�َء ِبالِق�ْسِط َواَل يَْجِرَمنَُّكْم �َسنَاآ َمنُو� ُكونُو� َقوَّ

َ
�آ

مع  العدل  تقوى  التقوى  وهذه   ،
(((

ِللتَّْقَوى} ْقَرُب 
َ
�أ ُهَو  �ْعِدلُو�  تَْعِدلُو� 

الخ�سوم والأعداء.

م�  فيخت�ر  دائمً�  ح��سرًا  رّبه  المرء  يرى  اأن  ال�سي��سّية  والتقوى 

الدينّية  وغير  الدينّية  ال�سي��سة  بين  التم�يز  واإّن  تع�لى،  اهلل  ُيريده 

 Qعلّي الإم�م  �سي��سة  ك�نت  هن�  ومن  النقطة.  هذه  في  يكمن 

�سي��سة اإلهّية و�سي��سة مع�وية �سي��سة �سيط�نّية. يقول الإم�م في نهج 

َل  َوَلْ�  َوَيْفُجُر  َيْغِدُر  َوَلِكنَُّه  ِمنِّي  ْدَهى 
َ
ِباأ ُمَعاِوَيُة  َما  »َواهلل  البالغة: 

َوُكلُّ  ُفَجَرٌة  ُغَدَرٍة  ُكلُّ  َوَلِكْن  النَّا�ِس  ْدَهى 
َ
اأ ِمْن  َلُكْنُت  اْلَغْدِر  َكَراِهَيُة 

�ْصَتْغَفُل 
ُ
ُفَجَرٍة ُكَفَرٌة َوِلُكلِّ َغاِدٍر ِلَ�اٌء ُيْعَرُف ِبِه َيْ�َم اْلِقَياَمِة َواهلل َما اأ

.
(3(

ِديَدِة« �ْصَتْغَمُز ِبال�صَّ
ُ
ِباْلَمِكيَدِة َوَل اأ

لَِم«، فهو م�أخوذ من �سورة الأنف�ل،  واأم� قولهQ: »وُن�راً ِمَن الظُّ

.
(4(

َمنُو� �إِْن تَتَُّقو� �هلل يَْجَعْل لَُكْم ُفْرَقانًا}
َ
يَُّها �لَِّذيَن �آ

َ
ق�ل تع�لى: {يَا �أ

)))  �سورة الأحزاب، الآية 70.
)))  �سورة امل�ئدة، الآية 8.

)3)  نهج البالغة، اخلطبة: 00).
)4)  �سورة الأنف�ل، الآية 9).
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�صفينة النجاة 3 .

 Qه ُي�سبِّ ؛ 
(((

النََّجاِة« ِب�ُصُفِن  اْلِفَتِن  ْمَ�اَج 
َ
اأ �ا  �ُصقُّ النَّا�ُس  َها  يُّ

َ
»اأ

من  ف�لنج�ة  ال�سغيرة،  الزوارق  تنجو  ل  حيث  ع�تية  ب�أمواج  الِفتن 

ن�سيب ال�سفن العظيمة والث�بتة، وهذا كن�ية عن اأهل البيت �سلوات 

:Pاهلل عليهم، فقد ق�ل ر�سول اهلل

ومن  نجا  فيها  دخل  من  ن�ح،  ك�صفينة  فيكم  بيتي  اأهل  »مثل 

 .
(((

تخّلف عنها غرق«

وفي زمن  فداه،  اأرواحن�  الأعظم  بقّية اهلل  النج�ة  �سفينة  واليوم 

غيبة ولّي الع�سر ج�نب الولّي الفقيه، ن�ئبه الع�م.

)))  نهج البالغة، اخلطبة: 5.
)))  بح�ر الأنوار، العالمة املجل�سي، ج 44، �س 76.
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سبيل املواجهة مع أحداث الفتنة

ب�أ�سلوب  الفتنة  اأحداث  واجه  اأّنه   Qالإم�م �سيرة  من  ُي�ستف�د 

الق�عدة.  اآخر مع  واأ�سلوب  الفتنة  روؤو�س  اأ�سلوب مع  له  خ��ّس، فك�ن 

ولم يدخل ال�سّك لحظة اإلى قلبه ول ترّدد يومً� اأبدًا.

م�اجهته مع روؤو�س الفتنة: 1 .

وك�ن خال�سة كالمهQ اأّنه اإذا ح�سلت مداراة لروؤو�س الفتنة ولو 

اآنً� م� ف�إّن ذلك �سيهدم بني�ن المجتمع الإ�سالمّي، ولذلك ُنالحظ اأّنه

Q ك�ن يرى ال�سكوت عنهم وعدم مواجهتهم ي�سل اإلى حدِّ الكفر.

والخال�سة اأّنه ُي�ستف�د من كالمهQ عّدة مراحل ل ُبّد منه� في 

مواجهة روؤو�س الفتنة: 

ظ والنتباه والمراقبة:  أ. التيقُّ

خوفً� من �سعيهم لالحتي�ل على الن��س بل ينبغي مراقبتهم دومً�. 

 :Qوقد ج�ء من ين�سح اأمير الموؤمنين بترك طلحة والزبير فق�ل

اإَِلْيَها  َل  َي�صِ َحتَّى   
(((

اللَّْدِم ُط�ِل  َعلَى  َتَناُم  ُبِع  َكال�صَّ ُك�ُن 
َ
اأ َل  »َواهلل 

))) اللدم: نحو من ال�سرب.
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اْلَحقِّ  َلى  اإِ ِباْلُمْقِبِل  ِرُب  �صْ
َ
اأ َوَلِكنِّي   

(((
ُدَها َرا�صِ  

(((
َوَيْخِتلََها َطاِلُبَها 

َبداً َحتَّى َياأِْتَي َعلَيَّ 
َ
َي اْلُمِريَب اأ اِمِع اْلُمِطيِع اْلَعا�صِ اْلُمْدِبَر َعْنُه َوِبال�صَّ

ي ُم�ْصَتاأَْثراً َعلَيَّ ُمْنُذ َقَب�َس اهلل  َيْ�ِمي َفَ�اهلل َما ِزْلُت َمْدُف�عاً َعْن َحقِّ

.
(3(

ُهP َحتَّى َيْ�ِم النَّا�ِس َهَذا« َنِبيَّ

اإّن التنّبه واليقظة اأ�سل يجب و�سعه في اأعلى درج�ت الهتم�م.

ب. العمل بحزم:

َظْهَرُه  َوَقلَّْبُت  َوَعْيَنُه  ْمِر 
َ
اْلأ َهَذا  ْنَف 

َ
اأ �َصَرْبُت  »َوَلَقْد   :Qق�ل  

.
(4(

»Pٌد ِو اْلُكْفَر ِبَما َجاَء ُمَحمَّ
َ
َر ِلي ِفيِه اإِلَّ اْلِقَتاَل اأ

َ
َوَبْطَنُه َفلَْم اأ

:Qوقد ورد هذا الم�سمون في خطبة اأخرى له

َفَما  النَّْ�َم  َمَنَعِني  َحتَّى  َظْهَرُه  َو  َبْطَنُه  ْمَر 
َ
اْلأ َهَذا  َقلَّْبُت  »َوَقْد 

ٌدP َفَكاَنْت  ِو اْلُجُح�ُد ِبَما َجاَء ِبِه ُمَحمَّ
َ
َوَجْدُتِني َي�َصُعِني اإِلَّ ِقَتاُلُهْم اأ

ْهَ�َن 
َ
ْنَيا اأ ْهَ�َن َعلَيَّ ِمْن ُمَعاَلَجِة اْلِعَقاِب َوَمْ�َتاُت الدُّ

َ
ُمَعاَلَجُة اْلِقَتاِل اأ

.
(5(

َعلَيَّ ِمْن َمْ�َتاِت اْلآِخَرِة«

:Qويّت�سح ذلك في خطبة من نهج البالغة، ق�ل

نَّ  َواإِ َوَرِجلَُه  َخْيلَُه  َوا�ْصَتْجلََب  ِحْزَبُه  َجَمَع  َقْد  ْيَطاَن  ال�صَّ َواإِنَّ  َل 
َ
»اأ

اهلل  َواأْيُم  َعلَيَّ  ُلبِّ�َس  َوَل   
(6(

َنْف�ِصي َعلَى  َلبَّ�ْصُت  َما  يَرِتي  َلَب�صِ َمِعي 

))) يختله�: يخدعه�.
))) الرا�سد: الرقيب والذي يقعد ب�ملر�س�د اأي الطريق للحرا�سة.

)3)  نهج البالغة، اخلطبة: 6.
)4)  م. ن، اخلطبة 43.

)5)  م. ن، اخلطبة: 54.
)6) م� لّب�ست على نف�سي: م� خدعته� ب�لأم�ن ول خدعتني ب�لكواذب.
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 َعْنُه َوَل َيُع�ُدوَن 
(3(

ُدُروَن  َل َي�صْ
(((

َنا َماِتُحُه
َ
َلُهْم َحْ��صاً اأ

(((
ْفِرَطنَّ 

ُ
َلأ

.
(4(

اإَِلْيِه«

م�اجهته للقاعدة من النا�س: 2 .

وبعب�رة اأخرى الم�سلَّلين اّلذين انطلت عليهم الحيل واأنواع الخداع. 

وهن� ك�نت �سيرة الإم�مQ ت�سل اإلى اأق�سى حدٍّ ممكن من المداراة، 

وك�نQ ي�سعى لعدم جعل الن��س كب�س فداء، بل ك�ن يعمل على اأن 

يجعلهم يتيّقظون ويرجعون عن الغّي وال�سالل، وعندم� لحظ اأّن بع�س 

:Qاأ�سح�به ي�سّذ في القول مع اأ�سح�ب مع�وية، ق�ل

ْعَماَلُهْم 
َ
اأ ْفُتْم  َو�صَ َلْ�  َوَلِكنَُّكْم  اِبيَن  �َصبَّ َتُك�ُن�ا  ْن 

َ
اأ َلُكْم  ْكَرُه 

َ
اأ »اإِنِّي 

َوُقْلُتْم َمَكاَن  اْلُعْذِر  ْبلََغ ِفي 
َ
َواأ اْلَقْ�ِل  َ�َب ِفي  �صْ

َ
اأ َوَذَكْرُتْم َحاَلُهْم َكاَن 

ِلْح َذاَت َبْيِنَنا َوَبْيِنِهْم  �صْ
َ
اُهْم اللهمَّ اْحِقْن ِدَماَءَنا َوِدَماَءُهْم َواأ ُكْم اإِيَّ �َصبِّ

َعِن  َوَيْرَعِ�َي  َجِهلَُه  َمْن  اْلَحقَّ  َيْعِرَف  َحتَّى  ِمْن �َصاَلَلِتِهْم  َواْهِدِهْم 

.
(5(

اْلَغيِّ َواْلُعْدَواِن َمْن َلِهَج ِبِه«

وبعد اأن �سيطر على �سريعة الفرات ترك الحرب برهة، فق�ل بع�س 

علّيً�  اأّن  الن��س  بع�س  اأ�س�ع  ولقد  الحرب؟!  في  التواني  ِلَم  اأ�سح�به: 

يخ�ف الحرب!، اأو هو �سّك في كونه على حّق؟!.

ُكلَّ َذِلَك َكَراِهَيَة اْلَمْ�ِت 
َ
ا َقْ�ُلُكْم اأ مَّ

َ
فخطبQ في الن��س وق�ل: »اأ

))) لأفرطّن: لأمالأّن.
))) م�حته: م�لئه.

)3) ال�سدور: �سد الورود، و�سدر عنه رجع وان�سرف.
)4)  نهج البالغة، اخلطبة: 0).

)5)  م. ن، اخلطبة: 06).
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ا َقْ�ُلُكْم �َصّكاً  مَّ
َ
ْو َخَرَج اْلَمْ�ُت اإَِليَّ َواأ

َ
َباِلي َدَخْلُت اإَِلى اْلَمْ�ِت اأ

ُ
َفَ�اهلل َما اأ

ْن َتْلَحَق 
َ
ْطَمُع اأ

َ
َنا اأ

َ
اِم َفَ�اهلل َما َدَفْعُت اْلَحْرَب َيْ�ماً اإِلَّ َواأ ْهِل ال�صَّ

َ
ِفي اأ

ْن 
َ
اأ ِمْن  اإَِليَّ  َحبُّ 

َ
اأ َوَذِلَك  �َصْ�ِئي  اإَِلى  َوَتْع�ُصَ�  ِبي  َفَتْهَتِدَي  َطاِئَفٌة  ِبي 

.
(((

ْن َكاَنْت َتُب�ُء ِباآَثاِمَها« ْقُتلََها َعلَى �َصاَلِلَها َواإِ
َ
اأ

)))  نهج البالغة، اخلطبة: 55.
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خاتمة

دعوة القائد{ لليقظة واحلذر

يقول ولّي اأمر الم�سلمين ال�سّيد علّي الخ�منئّي{:

»اعلم�ا اأّن ه�ؤلء ل يزال�ن ي�صع�ن الخطط على الدوام. وهم 

ولكن  �صُيهزم�ن.  النهاية  في  ه�ؤلء  لكم  واأق�ل  دوماً،  ينهزم�ن 

الخ�صارة  درجة  في  مبا�صر  دور  لهما  ه  والتنبُّ لدينا  اليقظة  درجة 

ال�اردة.

»اإذا كّنا متيّقظين فال ي�صتطيع�ن اأن ي��صل�ا ال�صرر اإلينا، واإذا 

ر، اأو ننام  كّنا غافلين، ونتعامل برّدة فعل عاطفّية ونعمل بدون تدبُّ

وما �صابه فاإّن م�صت�ى ال�صرر �صيك�ن مرتفعاً، واإن كان�ا في النهاية 

.
(((

لن ي�ّفق�ا«

)))  من كالم ال�سّيد الق�ئد{ يف لق�ء الطاّلب والنخب العلمّية، 388/6/4)�س.
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